
 

 

 
 



 

 

 

আল্লাহ্ ওদের েৃষ্টিদে তোমাদের 
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বুষ্টিমান তসই তয োাঁর েুবণেো তেদক রাদখ্, তয সবর করদে িাদন যখ্ন োর তোকবে 

বা সাি সরঞ্জাদম ঘািষ্টে োদক। ষ্টনাঃশদে তয শত্রুর েূবণেো পযণদবক্ষর্ কদর এবং তসই 

অনুযায়ী পষ্টরকল্পনা গ্রহন কদর যাদে োর পষ্টরকল্পনাগুদো সুরষ্টক্ষে ও ষ্টনরাপে োদক 

এবং এদে তস শত্রুর িনয তমাক্ষম সমদয়র িনয অদপক্ষা করদে পাদর। অপষ্টরপক্ব 

উদেিনা ও হুমষ্টক তকবে শত্রুদক ষ্টনদির পষ্টরকল্পনা সম্পদকণ সেকণই কদর তেয়, যা 

োর শত্রুদক প্রস্তুষ্টে গ্রহদনর সুদযাগ কদর তেয়। এর িদে মুসষ্টেমদের অবস্থা োাঁড়ায় 

ওই বযষ্টির মে, তয সময় হবার আদগই েীর চােনা কদর ষ্টকংবা েীর চােনার আদগই 

োর ষ্টশকারদক সেকণ কদর তেয়। 

 

তয শত্রুদক অষ্টেমাত্রায় হুমষ্টক বা ভয় তেখ্ায় তস আসদে োাঁর শত্রুদক অবমূেযায়ন 

করে কারর্ হুমষ্টক বা ভয় তেখ্াদনাদে শত্রুর তকান ক্ষষ্টে সাষ্টিে হয় না। এবং এই 

বযাপাদর প্রাষ্টিকো পষ্টরহার করদে না পারদে এগুদো শুিু শত্রুদের মদিয োর ভয় ও 

ষ্টনদির কোর মূেয েুইই কমায়। তকউ যষ্টে বুষ্টিমাদনর মে কাি করদে চায় োর 

উষ্টচে শত্রুদক বুঝদে না তেয়া তয তস তকৌশেী, ো না হদে শত্রু োাঁর ষ্টবরুদি সব 

সময় সেকণ োকদব িেস্বরুপ তস শত্রুদের মদিয েূবণেদেরই স্পশণ করদে পারদব না, 

রাঘব তবায়াদের কোদো বােই। 

 

তয যুি েূবণে বা তশাষ্টিেদের দ্বারা সংগষ্টিে হয় ো কখ্দনা সংখ্যা বা সাি-সরঞ্জাম 

ষ্টেদয় হয় না বরং ো হয় শত্রুর েুবণেোর সুদযাগ ষ্টনদয়, োর উোসীনো ও 

তবদখ্োয়ীপনার সৎবযবহার কদর এবং সষ্টিক সমদয় ষ্টবধ্বংসী হামো চাষ্টেদয়। ষ্টকন্তু 

কখ্দনা কখ্দনা এই বাস্তবোগুদো মানুি উপেষ্টি কদর না এবং ষ্টনদির তপখ্ম তমদে 

ষ্টেদয় ষ্টনদির সষ্টেযকার শষ্টি তেদক ষ্টনদিদক বড় কদর িাষ্টহর কদর। িদে শত্রুরা োর 

প্রষ্টে হািার গুর্ তবষ্টশ গুরুত্ব তেয় যা অনযোয় োরা ষ্টেে না এবং োরা তকবেমাত্র 

েক্ষ প্রযুষ্টির সাহাদযয পযণদবক্ষর্ ও অনুসরর্ করার মাদঝই সীমাবি োদক না, বরং 

েুষ্টনয়াবযাপী োদের সহদযাগী ও তোসরদের সাহাযযও কামনা কদর। োদের ভয়দক 



 

 

 

েুষ্টকদয় রাখ্ার িনয োরা এদক আিিণাষ্টেক ইসুয ষ্টহদসদব েুদে িদর এবং তশদি ো 

সাবণিনীন রুপ োভ কদর।   

 

যষ্টে আমাদের এই বনু্ধ ষ্টবচক্ষর্ হে, েদব শত্রুর এদহন বাড়াবাষ্টড়দে তস কখ্দনাই খু্ষ্টশ 

হদে পারে না কারর্ এিা খু্বই ষ্টশশুসুেভ তয তকউ ষ্টনদির উপর আসন্ন ষ্টনপীড়ন 

তেদখ্ আনষ্টিে হদে। একইভাদব এিা ষ্টনদবণাদির কাি তয তস োর বযাপাদর শত্রুর 

প্রচার করা প্রপাগান্ডা যা োরা সারা ষ্টবদের কাদে িোও কদর প্রচার কদরদে োর 

উপর ষ্টভষ্টে কদর বদস োদক এবং সারা েুষ্টনয়ার সব শত্রুদক একসাদে োর ষ্টবরুদি 

িদড়া হদে তেয় যাদে োরা সঙ্গবি হদয় োদক ষ্টনমূণে করদে পাদর। িেশ্রুষ্টেদে 

তবচারা োর কল্পনাদক আাঁকদড় িদর এবং প্রকৃে অবস্থা সম্পদকণ ষ্টবসৃ্মে হয়। শত্রুর 

ষ্টমেযা প্রচারনাদক তস ষ্টবোস করদে শুরু কদর এবং শত্রুরা তযভাদব োর বযাপাদর বর্ণনা 

কদর, তস একই তমাোদবক বাড়াবাষ্টড়দে ষ্টেপ্ত হয়। েখ্ন তস ষ্টকেু আগুনঝরা ষ্টববৃষ্টে 

প্রোন কদর এবং োর কাযণাবেীদক িুষ্টেদয় িাাঁষ্টপদয় অষ্টেরষ্টঞ্জে কদর তযন আে-কাকা 

ইবনু আমর রহাঃ ষ্টকংবা কুোইবাহ ইবনু মুসষ্টেম রহাঃ োর বাষ্টহনী সদমে বাগোদে 

অবস্থান করদেন, যার তশিভাগ চীদনর প্রাচীর োষ্টড়দয় তগদে! ষ্টকন্তু মানুি তশানা কোয় 

ষ্টবোসী না বরং তচাদখ্র তেখ্ায় ষ্টবোসী এবং তশিপযণি তসখ্াদন আগুন, তিাাঁয়া, 

ষ্টবশৃঙ্খো ও কাষ্টেঝুষ্টে োড়া ষ্টকেুই েৃষ্টিদগাচর হয় না। এগুদো োর অনুসারীদেরও 

ষ্টবপদে তিদে তেয় এবং োরা মদন কদর তয, োরা একষ্টি ববষ্টেক সংকি সৃষ্টি কদরদে 

আর তসভাদব অগ্রসর হয়।  

কষ্টব তযন োদের উদেশয কদরই বেদেন,  

“যখ্ন ময়নাপাষ্টখ্র েে উদড় যায়, 

আষ্টম োদের বািপাষ্টখ্ তভদব ভুে কষ্টর”। 

 



 

 

 

এরপর িুো ষ্টমষ্টেদয় তগদে আসে অবস্থা েৃষ্টিদগাচর হয় তযভাদব বাচ্চারা সাবাদনর 

বুেবুে ওড়ায় আর ো বাড়দে বাড়দে একসময় আকাদশ ওদি যায় ষ্টকন্তু তসগুদো 

তবষ্টশক্ষর্ স্থায়ী হয় না, বরং ষ্টনদমদিই চুপদস যায়। 

 

এই তোকরা যষ্টে োওয়াহ্ ও ষ্টিহাদের প্রষ্টে সম্মান রাখ্ে, োহদে োরা চুপ োকে। 

বরং োরা এই নীরবো তেদক সুষ্টবিা গ্রহর্ করে এবং এদক কাদি োষ্টগদয় োদের 

উদেশয বাস্তবায়দন েৎপর হে।    

 

একিন তনোর মান মযণাো ও আস্থার প্রেীক হদে, তস এমন হুমষ্টক প্রেশণন তেদক 

ষ্টবরে োদক যা কখ্দনাই বাস্তবায়ন করদে পারদব না। োই তস কখ্দনা হুমষ্টক প্রোন 

করদে, সাবাদনর বুেবুদের নযায় তমষ্টক হয় না। 

 

এিা ষ্টবিয় ও সিেোর ষ্টনেশণন তয, তস ষ্টনদিদক প্রকৃে অবস্থার তচদয় বড় ষ্টহদসদব 

িাষ্টহর কদর না। যষ্টে তকউ োর কাদির বযাপাদর আিষ্টরক ও ষ্টনষ্ঠাবান হয় োহদে তস 

োর সক্ষমোদক আড়াে কদর এবং এমনভাদব ষ্টনদিদক েুদে িদর তযন তস ষ্টকেুই না। 

িদে শত্রুরা োর বযাপাদর উোসীন হয়, োর ক্ষমোদক তহয় প্রষ্টেপন্ন কদর এবং োর 

আক্রমদর্র িনয অপ্রস্তুে োদক।  বো হয় তয, “কাদরা শত্রু যষ্টে োর বযাপাদর গাদিে 

োদক েদব তস োদের তিাাঁকা ষ্টেদব, আর তয তিাকায় পষ্টেে হয় তস কখ্নই ষ্টনরাপে 

োদক না।  

যখ্ন তস োর শত্রুদক িদর তস এমনভাদব িদর তযভাদব ষ্টশকারী িন্তু োর ষ্টশকারদক 

িদর”।  

 

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া োয়াো বের যুদির আদগর অবস্থাদক এভাদব বর্ণনা কদরদেন,  
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“এবং ষ্টেষ্টন তোমাদেরদক োদের েৃষ্টিদে স্বল্প-সংখ্যক তেষ্টখ্দয়ষ্টেদেন, যাদে যা ঘিার 

ষ্টেে ো ষ্টেষ্টন সম্পন্ন কদরন”। {সুরা আনিাে, ৮ : ৪৪} 

 

বের যুি শুরুর পূদবণ আবু িাদহে মুসষ্টেমদের েক্ষয কদর োষ্টেদেযর সুদর বেদো, 

“োদেরদক (সংখ্যায়) [উদির িাদবর] মে মদন হদে। কাদিই োদেরদক ভীির্ভাদব 

আক্রমর্ করদব এবং েষ্টড় ষ্টেদয় শি কদর বাাঁিদব”।  

যখ্ন যুদির ময়োদন েুই বসনযেে পরস্পর মুদখ্ামুষ্টখ্ োাঁড়াে, মুসষ্টেম বাষ্টহনী োদের 

শষ্টিসামেণয ও েৃঢ়োর পূর্ণ বষ্টহাঃপ্রকাশ ঘিাে; শত্রুদের তচাদখ্ োরা প্রবে এবং সংখ্যায় 

প্রচুর হদয় তেখ্া ষ্টেে।  

[উদির িাব- উদির শুষ্ক খ্ড় বা ঘাস িােীয় খ্াবার এই উোহরর্ আরব রীষ্টে তেদক 
এদসদে এর মাদন সংখ্যায় কম] 

 

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া োয়াো বদেন,  

َنُهم ْ م ْ َيَرو  هِّ
ي 
َ
ل
 
ث َيْ مِّ

 
ْ َرأ نِّ

َعي 
 
ْ ال  ۚ  

“োরা অষ্টবোসীরা ওদেরদক ষ্টবোসীদেরদক তচাদখ্র তেখ্ায় ষ্টদ্বগুর্ তেখ্ষ্টেে”। {সুরা 

আে-ইমরান, ৩ : ১৩} 

তহ আল্লাহ্! আমাদের দ্বীদনর সষ্টিক বুঝ োন কর ও বাস্তবো ষ্টনরীক্ষদর্র অিেৃণষ্টি 

প্রোন কর এবং আমাদের শত্রুদের ধ্বংস কর। 

 

আে ষ্টেবইয়ান পাবষ্টেদকশন “ষ্টিহাদের িসেসমূহ” তেদক অনুষ্টেে। 


